Schoolkrant

Jarigen van de maand:
1 : Hannes L2, Lander L4
2 : Amber L2, Silas L6
6 : Martine
10 : Malik L6
13 : Senne L6
15 : Ayla K1
16 : Lucas L3
19 : Lou K2 , Katia
21 : Yves
31 : Jaylano P

Belangrijke data februari:
1 : 3e gr auteurslezing
5 : Toneel 2e gr
6 : Dikke truiendag
8 : wetenschapsdag 2e gr – Travel on the Move 3e gr ( NM )
9 : carnavalstoet Genk ( K3 – L6)
10 – 18 : krokusvakantie
19: 2e gr K schaatsen , 3e gr wilgentunnel
26 : 1e gr schaatsen
28 : forum

Klas Nath
Wij mochten na de kerstvakantie weer enkele nieuwe vriendjes verwelkomen: Rune,
Eloise, Elliot en Suleyman. Ze hebben alle 4 al een grote broer(s) of zus op school dus
dat maakte al veel goed. En ze doen dat heel goed in de klas. We mochten ook 1 jarige
vieren , Jaylano, die nu ook al 3 jaar is. Proficiat!!!!
Verder deden we nog allerlei leuke dingen in de klas: schrijfdans, fietsen, deden we
een proefje met kleurstoffen, was er weer een wendagje, leerden we over pesten en
konden we ons al verkleden want ook carnaval komt er aan. Wij vervelen ons nooit in
de klas.

Klas Ann / Els

De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer om, samen met Ann die terug in onze klas
is. Op vrijdag wisselen Ann en Els elkaar af, dus Els moeten we gelukkig niet te lang
missen!
De kleuters hebben de voorbije maand heel wat gewerkt: met vormen en kleuren, de letters
van hun naam, ze bouwden bruggen en huizen met daken, maakten afdrukken van dino’s ,…
Ook de boekenrondes, ontdekkoffers en vrije teksten met de verteldobbelstenen
kwamen aan bod. Opa Maud kwam elke week langs voor een leuk voorleesmoment, Poyraz
werd grote broer, en Ayla werd 4 jaar. Proficiat Poyraz en Ayla !!!

Klas Kristie / Kiri
Het nieuwe jaar is goed begonnen. We leerden deze maand 2 letters: B en T.
We begonnen met de letter B.
Daarin hebben we gewerkt rond gevoelens blij, bang, boos en bedroefd. We maakten samen en
alleen verschillende soorten bruggen, hebben babyflesjes gevuld en we konden zelfs meevolgen
toen Fee, het babyzusje van Lou, in onze klas kwam.
Voor de letter T hebben we al een tentendag georganiseerd en een leuk knutselidee van Tuana
gemaakt rond de tand.

Onze plannetjestijd is ook al een groot succes. De kinderen maakten een leuk clownstoneel, een
balletvoorstelling en een autobaan van clix.

De tweede kleuterklas ging ook samen met de tweede kleuterklas van Ann naar een
toneelvoorstelling kijken. Het was een hele mooie en grappige voorstelling van een koning die zijn
schoenen kwijt was.

Nog even ons karrewietnieuws van 26 januari en onze jarigen van januari in de kijker zetten. Andert
en Lou werden 5 jaar en ook Katia was dezelfde dag als Lou jarig!

Het gaat snel. We zijn al bijna februari !!!

Klas Kirsten
Een nieuw jaar, een nieuw project: ‘ ons lichaam ’, want wiebelende tandjes … dat
leeft in ons 1ste leerjaar☺☺☺.
Samen met een tandenpoetstrainer leerden we onze tandjes op de juiste manier
poetsen, ontworpen we posters, kookten we zelf gezonde appelmoes, maakten we
een tandenkalender met stickertjes,voerden we bewegingsopdrachten uit, … te veel
leuke en leerrijke activiteiten om op te noemen.
Naar aanleiding van het krantenartikel van journalist Mattia ( = loslopende hond op
de speelplaats ) kwam de papa van Merel ons met allerlei interessante weetjes, tips
en doe - oefeningen leren hoe we best omgaan met honden die we niet kennen.
Daar hebben we echt van genoten.
Ook in januari deden we aan levend rekenen: we werkten met de balans en we
vulden verschillende soorten glazen ( klein, smal, groot, … ) met water om zo te
ontdekken dat hoe kleiner de glazen zijn, hoe meer glazen je kan vullen.
Op naar februari!

Klas Martine / Lynn

Begin januari waren Amber en Hannes jarig.Wij zijn het nieuwe jaar
begonnen met een feestje
Een dikke proficiat en drie kussen !!!

Actuaronde , techniekronde, familieronde, gezonde voeding ronde we
doen het helemaal.
Maar er waren ook reizende schilderijen en pointillisme.
We maakten schilderijen met stipjes.
De familiestambomen en de presentaties waren
prachtig.
We leerden iedereen zijn familie kennen en we
konden de begrippen in de juiste context
gebruiken.

Ook de maanden van het jaar en de seizoenen hebben geen geheimen
meer voor de kids. Iedereen behaalden zijn/haar brevetje.

Klas Marjan/ Katrien
de

Schoolkrant 2 graad Marjan (Katrien)
Marjan en Klara kwamen in januari op bezoek in de klas. Dat was heel fijn!

Samen met enkele mama’s hebben we een leuk cadeau gemaakt voor Klara: een dekentje. Maar dat was nog niet
helemaal klaar.

Wij doen ook mee met STIP-IT! Omdat het ook gedichtenweek is, maakten we knappe gedichten tegen pesten.
We hangen alle gedichten op in de polyvalente zaal.

Klas Kathleen
Deze maand nam Karolien ons klasje voor een groot deel over. Nog eens bedankt aan Karolien om zo
goed voor ons te zorgen! Samen met haar werkten we verder aan ons project van natuurlijke
verschijnselen. We verzonnen leuke proefjes en maakten een supermooie presentatie, zonder deze
keer de computer te gebruiken. Dus voor iedereen die benieuwd is naar ons wondermooi resultaat:
Wij nodigen jullie graag uit voor onze wetenschapsbeurs op donderdag 8 februari om 14uur. Hopelijk
tot dan!

Klas Rabia
We zijn de eerste maand van 2018 al goed gestart;) Het vijfde leerjaar kreeg een leuke rondleiding in
de bib van Genk. Op een speelse en leerrijke manier speelden de kids het spel ‘Kraak de kracht van
Kaos’. Met de hele school doen we mee aan het project ‘ STIP IT’. Dat betekent Samen Tegen Iemand
Pesten. Op Gedichtendag schreven de leerlingen van de derde graad fantastische gedichten om
iedereen duidelijk te maken dat pesten niet oké is. De papa van Senne leerde ons omgaan met
conflictsituaties en hoe we onszelf het best kunnen verdedigen. Tijdens de Franse les kwamen de
kleuren aan bod. We mochten een tekening van KEITH Haring verven met de primaire en secundaire
kleuren die we zelf moesten maken. Tevens zijn we volop bezig met het project ‘het menselijk
lichaam’. Deze week gaat elk groepje de bloedsomloop, het ademhalings-, bewegings-,
spijsverterings- of het zenuwstelsel voorstellen.
Senne was jarig. Hij is 12 jaar geworden en we hebben onze eigen granola gemaakt.

